Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Ryslinge

Afbud fra: Ingen
Vært: Lone Vestergaard
Referent: Pia Vium Strandridder

1. Valg af referent
Pia Vium Strandridder blev valgt som referent.
2. Årsmødet/Generalforsamlingen
Pia tilmelder og betaler for hele bestyrelsen til Årsmødet i Sdr. Nærå (Laura minus frokost). Spørge ifm.
tilmelding til status på tilmeldinger til årsmødet.
Vi sender nyhedsmail ud snart med reminder om tilmelding.
Laura finder ud af, hvem der bliver dirigent og kontakter vedkommende forud og gennemgår dirigentens
opgaver under generalforsamlingen – særligt vedrørende valgene.
Pia tjekker, om hun har skrevet til Sdr. Nærå om budget og underskudsdækning, som aftalt på sidste møde
den 29. januar - og ellers gør hun det.
Lone laver stemmesedler til generalforsamlingen. Stemmesedler i 7 farver x 5 i kuvert til alle 37
menigheder.
Anne Grete vil gerne være referent til generalforsamlingen.
Suppleanterne genopstiller.
Revisor og revisorsuppleant genopstiller.
Peter Hedegaard vil gerne fortsat være foreningens repræsentant i bestyrelsen for Pensionskassen. Når
man fylder 70 år, kan man ikke længere sidde i bestyrelsen, medmindre Kirkeministeriet godkender det.
Peter blev senest valgt som repræsentant til årsmødet i Vejstrup i 2014. Da valget sker for 5 år, skal der
være valg i år. Peter skal indkalde til et sendemandsmøde, hvor menighederne skal vælge vores
repræsentant og suppleant. Det sker i nyhedsmailen. Laura aftaler med Peter, og Anne Grete sender forslag
til indkaldelsestekst til Peter. Peter mener ikke, at vi har nogen suppleant. Mikkel Crone Nielsen fra Ryslinge
Frimenighed vil gerne stille sig til rådighed som suppleant. Vi suspenderer generalforsamlingen før pkt. 10
Evt. og gennemfører dette valg. Kun de menigheder, der har en præst i pensionskassen, er
stemmeberettigede – én stemme pr. menighed.
Foreningen har en repræsentant i Grundtvigs Fonds bestyrelse. Vi har udpeget Lisbeth Andreasen som
vores repræsentant i fonden. Laura sidder i samme bestyrelse som repræsentant for Grundtvigsk Forum.
Laura nævner det forhold, at vi udpeger til denne bestyrelse, i dette års beretning og med opfordring til at
bruge fonden.

1

Foreningen udpeger desuden et medlem til bestyrelsen i Selskabet for Støtte til Pakistans Kirke. Laura
nævner også det i beretningen.
Pia fremlægger regnskab, budget og kontingent for både foreningen og Orlovskassen incl. beretning for
Orlovskassen.
Indkomne forslag: Vi skal have 2. afstemning om forslaget om tilføjelse til Orlovskassens vedtægts § 1, hvor
det tilføjes, at den støtteberettigede orlovsperiode kan udgøre op til 3 måneder. Forslaget indsættes i den
endelige dagsorden og udsendes i nyhedsmailen.
Kommende årsmøder:
Rødding Frimenighed 2020
Ubberup Valgmenighed 2021
? 2022
? 2023
Laura tager ordet under evt. og taler om det og opfordrer nogle til at melde sig som værter i 2022 og 2023.
Endelig dagsorden udsendes med den kommende nyhedsmail.
3. Årsskrift
Blev udsendt som planlagt, så det var i menighederne inden påske.
Holstebro har kontaktet Laura – de har ikke fået årsskriftet. Ole tjekker op på det. Hvem har fået resten af
eksemplarerne? Det tjekker Ole også op på – så Holstebro kan få nogle af dem.
Vi skal huske, at info om kommende årsmøder skal stå i årsskriftet – til sidst efter adresselisten.
Praktisk hvis tilmeldingsfristen til årsmødet står i årsskriftet – evt. skal hele tilmeldingsblanketten tilbage i
årsskriftet. Evt. som dobbeltside i midten.
Laura nævner artiklerne i årsskriftet i sin bestyrelsesberetning.
4. Hjemmesiden
Pia har gennemskrevet de tekster til hjemmesiden, hun skal. De er lagt på hjemmesiden.
Laura har skrevet nogle af sine tekster. Det, som er skrevet, er lagt på hjemmesiden.
Ole og Laura gennemskriver resten af de tekster, de skal lave, inden årsmødet.
Talt om diverse opsætninger på hjemmesiden, som Anne Grete sørger for, bliver ændret.
Lone vil gerne læse korrektur på alle de gennemskrevne tekster.
Laura nævner vores arbejde med hjemmesiden i beretningen.

5. Autorisationsordningen ved SKAT
Det, vi ønsker os i forhold til forbedringer af ordningen, er:
- Når man giver en autorisation, så vil både afsender og modtager modtage en notifikation herom.
- Når en autorisation udløber, så vil både afsender og modtager modtage en notifikation herom.
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- Notifikationer skal nok sendes via digital post/e-boks
- Listen, som vi ser, når vi logger på med autorisation, vil nok blive ændret fra en liste af cpr.nr. til en liste af
navne.
- Der vil også blive arbejdet på, at modtageren på en eller anden måde vil kunne se, hvornår de enkelte
autorisationer udløber.
- At vi kan udtrække lister af systemet og indlæse i excel (Dette punkt er ikke en del af SKATs udviklingsplan
p.t.)
I forbindelse med at SKAT pr. 1/7-2018 blev omlagt til syv selvstændige styrelser, kom
autorisationsordningen over i Udviklingsstyrelsen. Pia har været i kontakt med Udviklingsstyrelsen i marts
2019 med blik på en status på udviklingen af ordningen og fik den melding, at der ikke p.t. udvikles på
ordningen, da den er lagt til side til fordel for andre udviklingsopgaver. Efterfølgende talte Pia med
kontorchefen for Udviklingsstyrelsen med henblik på at udtrykke utilfredshed med prioriteringen af ikke at
udvikle på ordningen p.t. Kontorchefen forklarede, at Udviklingsstyrelsen bruger p.t. sine ressourcer på at
sikre, at der ikke sker svindel på området. Udviklingen af autorisationsordningen er en serviceforbedring, så
derfor er den ikke prioriteret p.t. Han tør ikke sige noget om, hvornår der evt. vil være ressourcer til
serviceforbedringer, men det bliver i hvert fald ikke i år. Han er enig i, at ordningen kan forbedres og bør
forbedres og fortæller, at opgaven er defineret og mulig og står på deres liste over udviklingsopgaver. Det
er en politisk diskussion, om SKAT bør have så mange ressourcer, at der også er plads til at udvikle
serviceforbedringer.

Bestyrelsen aftalte, at Pia tager kontakt til ISOBRO og forelægger problemstillingen med de manglende
ressourcer hos SKAT til udvikling. Spørger til, hvem andre af ISOBROS medlemmer, der bruger ordningen og
spørger til, om ISOBRO kan hjælpe os med at lægge et politisk pres, således at SKAT kan tilføres ressourcer
til udvikling af ordningen. Pia vil forsøge at nå at have denne drøftelse med ISOBRO inden årsmødet.
6. Ønske om ændring af valgmenighedslovens § 17
Foreningen har modtaget en mail fra Karen Bjerre Madsen fra Holstebro Valgmenighed, som ønsker hjælp
til at få ændret valgmenighedslovens § 17. Henvendelsen har følgende ordlyd:
”Under henvisning til lov nr. 204 af 24. maj 1972 om valgmenigheder (valgmenighedsloven) vil vi gerne gøre
opmærksom på kap. 4, § 17, hvor der står, at kirkeministeren efter ansøgning fra bestyrelse og præst kan
stadfæste en person som medhjælper hos valgmenighedens præst, såfremt han opfylder kravene efter §
14, stk. 2.
Som bekendt har vi i Holstebro Valgmenighed 2 dygtige præster, der begge er erfarne teologer, og vi
ønsker, at disse to sidestilles, så at begge får titlen af valgmenighedspræst, og således at den ene ikke
kaldes medhjælper.
Vi anmoder således om, at land(s)foreningen arbejder for at få denne lovændring gennemført.”
Vi besluttede indledningsvist at undersøge reglerne nærmere. Talte om, hvorvidt reglerne, som de er
formuleret i dag, udelukker, at der kan stadfæstes to præster efter § 14. På samme måde som der kan være
to eller flere præster i sognene i folkekirken. Aftalt at Laura tager fat i Kaj til en drøftelse heraf. Punktet
tages op igen på næste møde.
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7. Persondataforordningen
Privatlivspolitik på menighedernes hjemmesider:
Pia har klikket sig igennem alle menighedernes hjemmesider med henblik på at undersøge, hvor mange af
de 37 menigheder, der har deres privatlivspolitik på menighedens hjemmeside. Der var tre menigheder,
som enten ikke har en hjemmeside – eller hvor hjemmesiden var nede. Ud af de resterende 34 menigheder
var der 10 menigheder, hvor Pia ikke kunne finde nogen privatlivspolitik på hjemmesiden. Der var altså 24
menigheder – 70% af foreningens menigheder – som har oplysningerne om menighedens privatlivspolitik
på hjemmesiden. Ud af disse 24 menigheder har de 22 brugt de skabeloner, som foreningen har ladet
udarbejde. Dette bekræfter vores opfattelse af, at menighederne er glade for de skabeloner, som vi har
ladet udarbejde.
Religiøs overbevisning – særlig personfølsom oplysning – medlemskab af menighed
Da vi lavede skabelonerne vedrørende Persondataforordningen hen over sommeren og efteråret sidste år,
var det ikke afklaret, hvorvidt det blotte medlemskab af en fri- eller valgmenighed er at betragte som en
almindelig personoplysning eller som en særlig personfølsom oplysning. Vi var dog opmærksomme på
problematikken og drøftede også denne med ISOBRO. I efteråret sidste år, da vi drøftede spørgsmålet med
ISOBRO, havde ISOBRO en række spørgsmål liggende til besvarelse hos ministeriet, hvoraf denne
problematik er ét af spørgsmålene. I oktober 2018 – da vi udsendte skabelonerne til menighederne – gjorde
vi også opmærksom på denne problematik. Vi har også sidenhen drøftet spørgsmålet i bestyrelsen. Det kan
nu konkluderes, at selve det, at man er medlem af en valg- eller frimenighed, er at betragte som en
oplysning om personens religiøse overbevisning og derfor er en særlig personfølsom oplysning.
Konsekvensen heraf er overordnet 2:
- For det første betyder det, at der ikke blot skal gives et almindeligt samtykke til menighedernes
behandling af denne personoplysning, men at der skal gives udtrykkeligt samtykke.
- For det andet betyder det, at alle mails som sendes, hvoraf det kan udledes, at enten afsender eller
modtager eller en helt tredje person, som omtales i mailen, er medlem af menigheden, skal sendes sikkert
(dvs. signeret og krypteret). F.eks. også mailen, hvor et bestyrelsesmedlem sender en mail til ét af
menighedens medlemmer og spørger, om hun vil tage kage med til kirkekaffen på søndag.
I forhold til hvad der yderligere kræves af et specifikt samtykke (fremfor blot et almindeligt samtykke), er
der ikke megen hjælp at hente hverken i forordningen eller i den vejledning, Datatilsynet har lavet om det
at samtykke. I forordningen står ikke noget om, hvad der skal forstås ved et udtrykkeligt samtykke, og i
Datatilsynets vejledning anføres det, at når der kræves et udtrykkeligt samtykke, så understreges
vigtigheden af, at der ikke må være tvivl om, at der er afgivet samtykke, og at det er den dataansvarlige,
som skal kunne bevise, at der foreligger et udtrykkeligt samtykke.
Der vil være nogle justeringer af vores forskellige skabeloner som følge heraf. Som vi også skrev til
menighederne i oktober sidste år, så vil foreningen sørge for, at vores skabeloner bliver rettet til i
overensstemmelse hermed. Dvs. at det skal indføjes de relevante steder, at menighederne behandler en
særlige personfølsom oplysning om vores medlemmer, som det ikke er tilladt at behandle uden et
udtrykkeligt samtykke – nemlig oplysningen om at de er medlemmer. Det skal beskrives, hvordan vi
behandler denne oplysning, herunder hvordan vi indhenter det krævede udtrykkelige samtykke. Hvorvidt
det herefter er tilstrækkeligt, at vi blot i vores indmeldelsesblanketter henviser til, at medlemmerne ved
underskrift heraf har læst og accepteret vores privatlivspolitik, som findes på menighedens hjemmeside, er
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vi ikke sikre på. Det blev aftalt, at Pia kontakter Mette fra ISOBRO, til en drøftelse heraf og efterfølgende
sørger for tilretning af skabelonerne. Endnu en gang vil vi tage ISOBRO med på råd i forhold til, om vores
skabeloner – incl. tilrettelser – opfylder kravene på området.
På årsmødet skal denne problematik omtales i Lauras beretning, og det skal siges tydeligt, at det er meget
vigtigt, at disse regler overholdes – og at menighederne risikerer store bøder, hvis reglerne ikke overholdes.
At vi skal:
- Have et udtrykkeligt samtykke fra vores medlemmer – det vil sige, at det er helt afgørende, at det står i
vores indmeldelsesblanketter, at dette udtrykkelige samtykke gives – eller det gives på en anden måde.
- At vi sender alle mails sikkert, hvoraf medlemskab kan udledes.
Vi ved godt, at der p.t. er store tekniske udfordringer forbundet med, at alle disse mails mellem alle disse
personer skal sendes sikkert, men det er menighedernes ansvar at overholde regler uanset.
Vi lover på årsmødet, at vi hurtigst muligt vil sørge for drøfte problematikken med ISOBRO og sørge for
tilretning af vores skabeloner. Når skabelonerne er tilrettede, vil vi sende en nyhedsmail ud med
beskrivelse af de ændringer/tilføjelser, der er lavet - samt en beskrivelse af konsekvenserne ved, at
medlemskabet af menigheden er en særlig personfølsom oplysning.
Det blev aftalt, at Pia kan være Laura behjælpelig med formuleringen af denne del af beretningen.

10. eventuelt
Næste møde 28. august 2019 i Ryslinge kl. 17. Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Referat bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Ryslinge
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